T.C
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ
2020-2021 ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Öğretmenliği Programı 20202021 Eğitim-Öğretim yılı özel yetenek sınavına ilişkin bilgiler aşağıdadır.
TYT Başarı Sırası**

KONTENJAN
EĞİTİM
FAKÜLTESİ

Resim-İş
Öğretmenliği

Kontenjan

36

Engelli

Genel

Kontenjanı*

Kontenjan

4

40

Öğrenci
Başarı
Sırası

800.000

Engelli
Öğrenci
Başarı

Sırası

***
800.000

* NOT: Engelli Kontenjanının dolmaması halinde engelli kontenjanı genel kontenjana
aktarılacaktır.
**2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden
2020 yılında sadece Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alacak Yükseköğretim
programlarına başvurmak isteyenlerin 2019-TYT Dönüştürülmüş Puanı işleme alınacaktır. (Bkz.
2020 YKS Kılavuzu).
***Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mentalretardasyon)
ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu,
RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel
bozukluklar) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar (2019 TYT Puanı ile müracaat edenler için),
durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına
kabul edilir. Ancak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 08.07.2020 tarihli Yürütme Kurulu
Kararı gereğince özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarında başarı sırası
şartının engelli adaylar içinde uygulanması gerekmektedir.
Başkanlığının

Ancak Yükseköğretim Kurulu

08.07.2020 tarihli Yürütme Kurulu Kararı gereğince Resim-İş Öğretmenliği

programına engelli kontenjanından başvurabilmek için engelli adaylarının TYT'de en düşük
800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.

Adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir.
ÖN KAYIT VE SINAV TARİHLERİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ

ÖN KAYIT TARİHİ

SINAV TARİHİ

Resim-İş Öğretmenliği

10-14 Ağustos 2020

19 Ağustos 2020 tarihinden
sınav bitinceye kadar

ÖN KAYIT (BAŞVURU)
Adaylar ön kayıtlarını http://soft.ohu.edu.tr/basvuru/ adresinden “Güzel Sanatlar Alanı Özel
Yetenek Sınavları Başvuru Sistemi” linkinden elektronik ortamda yapacaklardır.
SINAV YERLERİ VE SAATİ
Resim-İş Öğretmenliği Bölümü
TARİHİ: 19 Ağustos 2020 Çarşamba
SINAV SAATİ: Sınav 10.00’da başlayacak olup, tek oturumda yapılacaktır.
SINAV YERİ :Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı Merkez Yerleşke / NİĞDE
NOT: Sınavlarla ilgili ayrıntılı bilgilere bilgilendirme kılavuzlarından ulaşılacaktır.
RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ SINAVINA GİRECEK OLAN ADAYLARIN
SINAV GÜNÜ YANLARINDA GETİRECEKLERİ BELGELER
1- Sınav için, 50x70 cm boyutunda bir adet altlık, resim kalemi (karakalem), kalemtıraş, silgi,
kıskaç, ataç getireceklerdir. (Resim kâğıdı sınav komisyonu tarafından verilecektir).
2- Ön kayıt sırasında alınan fotoğraflı “Sınava Giriş Belgesi”
3- Fotoğraflı T.C Kimlik Belgesi ya da nüfus cüzdanı veya geçerli pasaport
RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNÜN SINAV PROGRAMI VE YÖNTEMİ
Sınav tek oturumda, tek aşamalı yapılacaktır. Sınav, tüm adaylar için Eğitim Fakültesi
Binası’nda 19 Ağustos 2020 tarihinde, saat 10.00’da başlatılacaktır. Adaylar, 19 Ağustos 2020
tarihinde sabah 09.15’ten itibaren daha önceden belirlenmiş olan salon ve sıra numaralarına göre
sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde sınav salonlarına alınmaya başlanacaktır. Adaylar
sınav salonlarına maskeli bir şekilde alınacak ve sınav esnasında maskesini
çıkarabilecektir. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içerisinde gelen adaylar sınava alınacak,
ancak ek süre verilmeyecektir. Daha sonra gelen adaylar ise sınava alınmayacaklardır. Ayrıca;
sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içerisinde adayların sınav salonlarını terk etmelerine izin

verilmeyecektir. Sınav süresi boyunca dışarı çıkan adaylar tekrar sınava alınmayacaktır. İlan
edilen gün ve saatte mazeretli olsa bile sınava girmeyen adaylar sınav hakkını kaybedeceklerdir.
Sınav sonunda ise adaylar yine sosyal mesafeye uyarak salon dışına çıkması sağlanacak ve
toplu halde beklemeye izin verilmeyecektir.
RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNÜN SINAV YÖNTEMİ
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Resim-İş Öğretmenliği Özel Yetenek Giriş Sınavı tüm adaylar için 19 Ağustos 2020 günü
saat 10.00’da başlayacak olup, tek oturumda yapılacaktır.
Adayların aldıkları puanlar, 100 puan üzerinden hesaplanır ve 50 puanın altında değerlendirilen
adaylar elenir.
Sınav, İmgesel Tasarım Sınavı olarak tek oturumlu yapılacaktır. Toplam süre 120 dakika’dır.
İmgesel Tasarım Sınavında, adaylar kendilerine verilecek bir konuyu resim kâğıdı üzerine
çizeceklerdir. Bu çalışma için 120 dakikalık bir süre verilecektir.

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Adayların çalışmaları;
a. Güzel sanatlar eğitimini sürdürebilecek bir görsel algılama ve düşünsel-imgesel
birikime, bunu desenle anlatım gücüne sahip olup olmadığı,
b. Adayın kendi kişisel kapasitesini göstermeyen, ezberlenmiş, şematikleştirilmiş,
özümlenmeden öğretilmiş şablon çizimlerden çok; yaptıklarını kendi içinden geldiği,
kendi birikimi ile çizip ortaya koyup koyamadığı alanın yetkin eğitimcileri olan jüri
tarafından, “İmgesel Tasarım” çalışmaları değerlendirilecektir.
c. Her bir adayın, “İmgesel Tasarım” çalışması 100 puan üzerinden
değerlendirilecektir. Sınavdan (100 puan üzerinden değerlendirilen İmgesel Tasarım)
50 ve üzerinde puan alan adaylar değerlendirmeye alınarak yerleştirme puanları
hesaplanacaktır. İmgesel Tasarım sınavının puan ortalaması 50 puanın altında olan
adaylar
genel
değerlendirmeye
alınmayacak
ve
yerleştirme
puanı
hesaplanmayacaktır.
d. Sınav kağıdında özel işaret, yazı vb. olan kişilerin sınavları jürinin kararıyla iptal
edilerek değerlendirmeye alınmayacaktır.
GENEL HÜKÜMLER
* Özel Yetenek Sınavına giren adaylar bu hükümleri kabul etmiş sayılır.
* Sınava cep telefonu, kayıt cihazı vb. araçlarla girilmeyecektir.
* Sınav esnasında görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır.
RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNÜN SINAV SONUÇLARININ İLANI

Özel Yetenek Sınavında başarılı olanlar puan sırasına göre (büyükten küçüğe) kontenjan kadar
asıl ve yedek olarak ilan edilecektir. 100 puan üzerinden 50 puanın altında puan ile
değerlendirilen adaylar asıl ve yedek liste dışında tutulacaklardır. Sınav sonuçları Üniversitenin
İnternet sitesinden duyurulacaktır.
RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNÜN KESİN KAYIT TARİHLERİ
Kesin kayıt listesinde yer alan adayların kayıtları, 31 AĞUSTOS 2020 tarihinde Niğde Ömer
Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Bürosunda
08.00–12.00 ve 13.00–17.00 saatleri arasında yapılacaktır.
Asıl adaylardan kesin kayıt yaptırmayanların yerine yedek aday puan sıralı listeye göre yedek
adaylardan alınacaktır. Belirlenen kontenjan kadar asıl ve yedek adaylar kayıt
yaptırabilecektir.

Yedek adayların kesin kayıt işlemleri 01 EYLÜL 2020 tarihinde yapılacaktır. Resim-iş
Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavları ile yedek listede olan adaylar 01 EYLÜL 2020 tarihinde
saat 15.00’a kadar dilekçelerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na vermek zorundadırlar.
KESİN KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
1. Kesin kayıtlarda mazeret ve raporlar geçerli değildir.
2. Engelli adaylar için engel durumlarını sağlık kurulu raporu ile belgelemek zorundadırlar
3. Adaylar kayıt için şahsen başvurmalıdır. Posta ile kayıt yapılmaz.
4. Belirlenen tarihlerde kayıt olmayan aday hak iddia edemez.
5. 2008 ve öncesi lise mezuniyeti olanlar diplomanın aslı yada noter tasdikli fotokopisi ibraz
etmek zorundadır.
6. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında Üniversite gerekli yasal
işlemleri yapmada yetkilidir.
NOT: SINAVLAR SONUCU KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLAR KESİN KAYIT
ESNASINDA 2008 VE ÖNCESİ LİSE MEZUNU OLANLAR DİPLOMANIN ASLI YA DA
NOTER TASDİKLİ FOTOKOPİSİNİ İBRAZ EDEMEYENLER KAYIT HAKLARINI
KAYBEDELER.
Bu kılavuz, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Senatosunun 25.06.2019 tarih ve 2019/127
sayılı kararı gereğince kabul edilen Güzel Sanatlar Alanı Özel Yetenek Sınav Yönergesine
uygun olarak hazırlanmıştır.

